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Na podstawie art. 40 ust. I i 3 ustawyz drua7 lipca 19
jednolityogloszonyw Dz. U. z2AO6roku Nr 156pz. ll18 z
.155ustawy z dnia 14 czsrwca,1960 roku - Kodeks postgpowaniaadministracyjnego(tekst
jednolityogloszonyw Dz. U.220a0 rokuNr 98poz. lOTl zpoin.zrn.)
po rozpatrzeniuwniosku PaistwaBaftary i Alb€rtal-wkis z dniaO9kwietnia2009roku.
wyreiem zgodp
na przeniesieniepoavolenia na budowg Decyaa Starosty Otwockiego Nr 283PlO9z dnia
12 marca 2009 roku zatwierdzajacejprojekt budowlany i udzielaj4cej pozwolenia na budowg
jednorodzimego
budynkumieszkalnego
orazbezo@tywowego
diornika na nieczystoicicieklena dzialce
nr ew. 699lll obrpb Kqpk, gm. Wipowna.

'Pefistwe n""U"rf i AlberteInwkis
tam.0*t162Wipowne, K{ck A3A'
ne n&ir
* Grefikon Fectory Sprilkez ogreniczonqodpowiedzielno5ciq
Sp. tr
02-724Warszew& ul. Wolodyjowskiego4Ol2'
JednoczeSnienekladem ne nowego Inwestorr obowigck przejpcie wszclkich wamnk6w
zawartych w Dcs,"rji Sterosty Otwockiego Nr 2&lP/(D z dnie 12 merct 2OO9roku
zatwierdzejqcej projekt budowlany i udzielejpej pozwolenie nl budowp budynku
mieszkelnegojednorodzinnego orez bezodplywowegozbiornike na nieczysto6ciciekle na
dzielcenr ew. 699lll obnpbKech gn. TYipowne.

od

do Wojewody Mazowieckiego z^ moim poSrednictwemw

x

"-.-*---_"\ i 1 11 r - ' 1 :i:rzi i ' r ' \ , : l i l r d l t t t t t r s t r a c l r l n a

\, r mk( rr, postglrcwaniaadminirtrecyjnego

Otrzymuje:
l.Pafstwo Barbalai Albert lowkis
2. Grafikon FactorySpolkaz ograniczon4odpowiedzialn
Do wiadomoSci:
l. W6jt GminyWipowna ds.WSPiOS-U-7331-195/08
2. PowiarowyInspektorNadzoruBudowlanegow Otwocku
3. ala
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STAROSTA OTWOCKI
ul. G6rna 13,0$4m Otwock tel.779-32-95
sABMB 735r/78/09
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Na podstawieart. 28, art. 33 ust
budowlanelDz. U. z 200,6roku Nr 156 poz. I I lt z p6iniejsrymi zmianami/oraz na podstawieart.
104ustawyz dnia 14czerwca1960r. - KodekspostEpowania
administracyjnego
[Dz. U. z 2000roku
Nr 9E,poz. 1071,z poiniejszymizmianamil
po rozpatrzeniuwniosku o pozwolenie na budowp z dna23 Xyczna 2009 roku
zatwierdzamprojekt budowlany i udzblam pozwoleniana budowg
dla: ParistwaBarbary i Alberta Lowkis
ztm. O5462 Wiqzowna, K4ck 53A
' budynku mieszkalnegojednorodzinnegooraz bezodplywowegozbiornika na nieczystoSci
ciekle
na dzialcenr ew. 699lll obrgb Kqch gm. Wipowna.
Kategoria obiehac I
Projelrtant mgr ini. erch. Jaroslaw Piotr Charkiewicz Nr ew. Upr. BU66/91 do
projektowania w specjalno5ci architektonicznej
hSwiadczenie o pr4maleinosci do Pdlaskiej Okrqgowej lzby Architektow Nr ew. PD-0031
z fuia 20 gru&tia 2007 r.
inZ. Jan Waldemar Damulen'icz Nr ew. Upr. BlnnT do projektowania w specjalno5ci
kon stru kcyj no-budowlan ej
kiwiadczenie o prrynaleinoSci do Pdlaskiej Okrqgowej Izby Iniyierfw
Budownictwa NR
ew. PDUBO/0254/01 z fuia 05 gru&tia 2007 r.
Adaptacja: Kinga J6zefine Ksidak Nr ew. Upr. We-922194 do projektowania w
specjalnoSci architektonicznej
Zafwiadczenie o prrynale2nosci da Mazowieckiej Obqgowej lzby Inhlrierdw Budownictwa

Nr ewidMAZ/BO/0703/02
z tutiaI I grutuia 2008r.
z zachowaniemnasQpujzpychwarunk6w,agodniezart.36 ust. I oraz aft.42 ust. 2 i 3 ustawy- Prawo
budowlane:
l) inwestorjest zobowi4ganyzawiadomicwla$ciwy organnadzorubudowlanego,co najmniej 2l dni
przsd zamierznnym terminem przyst4ienia do uzytkowania, o zakofrczeniu budowy/rob6t
budowlanych,
2)kierownik budowy (rob6Qjest obowiq4ny prowadziddziennikbudowy lub rozbi6rki oraz umiesci6
na budowielub na rozbieranymobiekcie,w widocznymmiejscutablicAinformacyjn4oraz ogtoszenie,
zawierajqpedanedotycz4pebezpieczefistwa
pracy i ochronyzdrowia.
Obszaroddzialywaniaobiekhr/-ow, o ktorym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane,
obejmujenieruchomoSci
: &ialki nr ew. 699I 13, 699I 14i 699/ | 5 obrebKaplq gm. Wi44owna.
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Otwock, dnia

Otrzymujq:
l. PanstwoBarbarai Albert Lowkis
Do wiadomo5ci:
t-195/08
l. Wojt GminyWiryownads.WSPiOS-U-Z3f
2. PowiatowyInspektorNadzoruBudowlanegow Otwocku
3. ala

Pouczenie:
l. lnwestorjest obowiaAny zawiadomi6o zamierzonymterminie rozpoczpciarobot budowlanych
wtaSciwy organ nadzoru budowlanego onuzprojektanta sprawujqpegonadz6r nad zgodno6ci4
realizacji budowy z projektern, co n4imniej nz 7 dni przed ich rozpoczpcien, do/r4czzjqpna
piSmie:
l) odwiadczenie kierownika budowy (robd), stwierdzajape sporudzenie planu
bezpieczeistwa i ochrony zdrowia onz przyjpie obowiqzku kierowania budow4
(robotamibudowlanyml),atakin zaSwiadczenie,
o kt6rym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy
- Prawobudowlane,
2) w przypd/ru ustanowienianadzoruinwestorskiego- o$wiadczenieinspektoranadzoru
inwestorskiego,stwierdzajapeprzyjqcie obowia*u pelnienianadzoruinwestorskiegonad
danymi robotami budowlanymi, atakin afwiadczenie, o lrt6rym mowa w art. 12 ust. 7
ustalvy- Prawobudowlane,
3) infonnacjEzawierajqp4dane zamiesznzrllne
w ogloszeniu,o kt6rym mowa w arJ.42
ust. 2 pkt 2 ustawy- Prawobudowlane.
lnwestor mo2e prz5nsQli6 do uzytkonania obielcu przed wykmaniem wszystkich rob6t
budowlanychpod wanrnkiemuzyskaniapozwoleniana uzytkowanig wydanegopnzezwla$ciwy
organnadzorubudowlanqgo.
3 . W prrypadku, gdy uzyskaniepoan'ole,niana u2ytkouranienie jest wynagane, do uzytkowania
obielor mo2naprzyst{ri6 po uptywie 2l dni od dnia dorqczeniado wla5ciwegoorganunadzoru
budowlanegozawiadomieniao zakofczeniu budowy, jezeli organ w tym terminie nie wniesie
sprzeciwuw dnrdzedecy"ji.
4 . Przed wydanie.mpozwole,niana uzytkouanie obieltu wta{ciwy organ nadzonr budowlanego
przeprowadziobowia3kowqkoffiolg budowy, zgodnie z aft 59a ustawy - Prawo budowlane.
Wniosek o udzielenie pozu'olenia na uzytkowanie stanowi weryanie wh6ciwego organu do
przeprowadze,nia
obowirykowej kontroli.

